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Finnvera Oyj 

• Suomen valtion omistama 

erityisrahoitusyhtiö 

• Lainoja ja takauksia  

• Vientitakuita  

• Pääomasijoituksia 

 

• Puitteet toiminnalle 

• Lainsäädäntö 

• VN:n sitoumukset 

• TEMin tavoitteet 

• EU-säännöstö 

• Luotto- ja vakuuspolitiikka 
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Toiminnan lähtökohtia 

› Finnvera rahoittaa hyvää liikeideaan perustuvaa ja 

kannattavaksi arvioitua liiketoimintaa yhdessä muiden 

rahoittajien kanssa 

› Tuotteina lainat ja takaukset; rahoitus vastikkeellista 

› Luottokelpoisuus arvioidaan osana yritystutkimusta 

› Finnvera ei ole yritysten päärahoittaja 

› Kotimaan rahoituksessa kohderyhmänä pk-yritykset yhtiömuodosta 

riippumatta 

 

› Painopisteenä on aloittavien, kasvavien ja kansainvälistyvien 

yritysten sekä yritysten muutostilanteiden rahoittaminen 

› Näihin hankkeisiin liittyen voidaan ottaa tavallista enemmän riskiä 

(esim.  suuremmat rahoitusosuudet tai suurempi liiketoimintariski) 
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Avainluvut 31.12.2013 

Pk-yritysrahoitus 

2,9  

mrd. euroa 

Viennin rahoitus 

10,9  

mrd. euroa 

Tarjottu pk-yritysrahoitus 

1.1.–31.12.2013 

756 milj. euroa 

Vastuukanta 

Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten 

toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla 

lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja  

vientitakuita. 

Tarjotut vientitakuut ja 

erityistakaukset 

1.1.–31.12.2013 

3 398 milj. euroa 

4,6  
mrd. euroa 
 

 

 

 

  
 

Asiakkaita    29 700    
Henkilöstöä          400 

Konsernin tase 



Luottopolitiikan yleisiä periaatteita 

› Päärahoittajarooli 
› FV toimii tasapuolisessa yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa 

› FV:n rooliin ei kuulu olla yrityksen ainoa rahoittaja tai pitkäaikainen 

yleisrahoittaja (poikkeus alle 35.000€ rahoituskoko, jossa em. 

sääntö ei ole rahoituksen este) 

› Päärahoittaja (rahoittajakonserni) määritelty seuraavasti: 

› Suurin osuus taseen lyhyt- ja pitkäaikaisesta velasta sekä 

taseen ulkopuolisista vastuusitoumuksista 

 

› FV pyrkii siihen, että rahoituksen maturiteetit on 

yhteensovitettu tasapuolisesti FV:n ja muiden rahoittajien 

kesken 
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Finnveran rahoitusperiaatteet 

› Finnvera pystyy ottamaan kaupallisia rahoituslaitoksia 

enemmän riskiä, koska valtio korvaa osan syntyneistä luotto-  

ja takaustappioista 

› Finnveralla on kuitenkin itsekannattavuustavoite 

› Finnvera ei käytä vakuutena yrittäjän omassa käytössä olevaa asuntoa 

 

› Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään riittävää omarahoitusosuutta, 

joka arvioidaan hankekohtaisesti 

 

› Rahoituksella tavoitellaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

 

› EU:n valtiontukisäännökset asettavat joitain rajoituksia 

Finnveran rahoitustoiminnalle 
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Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita 

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita  

ja auttaa suomalaisia luomaan uutta.  

 

Finnvera  

› sijoittaa aloittaviin  

innovatiivisiin yrityksiin 

› auttaa muutostilanteissa 

› lisää panostuksiaan kasvu- ja 

kansainvälistymisrahoitukseen 

› edistää vientiä 
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Valtio 

 Yksityiset  

rahoittajat 

Yritys 

Finnvera YritysSuomi 
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Aika 

Yrityksen 

alkuvaihe 

Kasvu- 

vaihe 

Kypsyys-

vaihe 

Omistus- 

vaihdokset 

Taantuminen, 

toiminnan 

tervehdyttäminen 

ja uusi kasvu 

Rahoitustarpeet ja -ratkaisut vaihtelevat muutostilanteen mukaan  

 

Pk-yritysrahoituksen painopistealueet          
- yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet  

Yrityksen 

koko 

Kansain-

välistyminen 



Mitä Finnvera ei tee 

› Finnvera ei rahoita rakentamisen perustajaurakointia, 

kiinteistösijoittamista, vuokra-asuntojen rakentamista, 

rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusalalla toimivia yrityksiä eikä maa- 

ja metsätaloutta 

 

› Finnvera ei kilpaile kaupallisten rahoittajien kanssa eikä rahoita 

niiden vastuiden poismaksua 

 

› Finnvera ei rahoita aloittavien yritysten t&k –toimintaa 

› Pl. Tekes-avustusten siltarahoitus 
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Riskien arviointi ja hallinta (ydinliiketoiminta) 

- yritystutkimuksen keskeiset osa-alueet 

• omistus ja yhtiörakenne 

• avainhenkilöt ja organisaatio 

• toimiala, tuotteet ja asiakkaat 

• markkinointi ja kilpailukyky 

• toimintapuitteet 

• kannattavuus 

• rahoituksen riittävyys 

• rahoitusrakenne 

Johtaminen 

Liiketoiminta ja 

toimiala 

Talous ja 

rahoitus 

• Riskiarvioinnin perusteella yritykset riskiluokitetaan (7-luokkaa) 

• Ajantasainen riskiluokitusjärjestelmä on välttämätön perusta riskienhallinnalle 



Innovaatioympäristön toimijoita 
 
› Tuotekehitysavustukset ja -lainat 

 

› Investoinnit tukialueilla 
 

› Lainat ja takaukset 

› Vientitakuut 
 

› Pääomasijoitukset 

› Rahasto ja rinnansijoitukset 

› Sijoitukset alkaviin yrityksiin 

› Alueelliset Oy-rahastot 
 

› Sitran ohjelmat      
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http://www.sitra.fi/fi/


Kiitos! 
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